
Titel: Hvorfor skal jeg køres af en portør til operationsafdelingen, når jeg er rask nok til selv at gå? 

- På Øre- Næse- Halskirurgisk afdeling, Vejle sygehus går patienterne selv til operationsafdelingen.  
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Baggrund: På mange operationsafdelinger er proceduren, at operationspatienten transporteres i seng/stol 

til operationsafdelingen. Men i en interviewundersøgelse på ØNH operationsafdeling gør patienterne 

opmærksomme på, at de føler sig sygeliggjorte i forbindelse med at skulle transporteres i en stol til 

operationsafdelingen. En patient fortæller; ”…hvis man skal ligge sig ned og blive kørt rundt i sengen til 

operationsstuen, så bliver man jo syg. Jeg tænker, at jeg ligeså gerne ville have gået til operationsstuen”. 

Dette understøttes af litteraturen, der beskriver, at patienterne finder det positivt selv at gå til 

operationsafdelingen. Det er derfor interessant at arbejde videre med, hvordan det kan realiseres i ØNH 

regi.  

Formål: At ændre arbejdsgange og komme patienternes ønsker i møde, således patienterne ikke føler sig 

sygeliggjorte i forbindelse med transport til operationsafdelingen. 

Metode: En arbejdsgruppe nedsættes bestående af en portør, en læge og en sygeplejerske fra henholdsvis 

anæstesi, operationsafdeling og sengeafdeling. Der idegeneres og udarbejdes retningslinjer til personalet. 

Endvidere udarbejdes vejvisere, så patienterne selv kan finde vej til operationsafdelingen. Efter en 

prøveperiode på tre måneder evalueres projektet af både patienter (spørgeskema) og personale.  

Resultater: Besvarelserne fra spørgeskemaerne viser, at patienterne er meget tilfredse med selv at gå til 

operationsafdelingen. Ingen af patienterne foretrækker at blive kørt, hvis de fik muligheden. Da portøren 

ikke længere følger patienten, er det som en sidegevinst blevet en naturlig del af arbejdsgangen, at 

eventuelle pårørende følger patienten. Både patienter og pårørende giver udtryk for at have stor glæde 

heraf.  

Udmeldingerne fra personalet er overvejende positive. Der opleves hurtigere udskiftningstider på 

operationsstuerne, større fleksibilitet for portørerne samt mindre ventetid for både patienter og personale. 

Dog er det en udfordring, når vaner skal brydes, og flere faggrupper skal arbejde sammen.  

Konklusion og perspektivering: Ud fra de positive tilbagemeldinger fra både personale og patienter 

tænkes, at projektet implementeres som en permanent ordning på ØNH afdeling.  
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